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Program koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów

i przedsiębiorczości:

pieniędzy, zarabiania, racjonalnego wydawania, 

oszczędzania, inwestowania,

a także

bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania ryzyka.



Uczniowie w ramach przygotowań do galaktycznej 

podróży wykonali postać Grosika i rakietę. 

Rakieta posłuży im do odwiedzania planet. 

Na pierwszych zajęciach poznali wesołą piosenkę 

Grosika. 

Przy niej wykonywali zabawy plastyczne i ruchowe.



Mój Grosik jest pomarańczowy, a w środku ma zieloną jedynkę. Grosik nauczy 

nas oszczędzania. Ksawery Baran

Zrobiłem postać 

Grosika. Mój Grosik 

jest żółty, ma 

niebieskie ręce i 

nogi, tak jak ludzie. 

Ma napis: 1 grosz.
Benedykt Trąbka

Pan Grosik jest żółty, ma 

ręce i nogi. Na głowie ma 

czarny beret. Poleci ze mną 

na różne planety. Miłosz Łysiak

Mój Grosik ma żółtą 

buzię, oczy, usta, brązową 

bluzkę i szare spodnie. Na 

głowie ma brązowy 

kapelusz. Sara Kowalik

Robiliśmy rakiety Grosika. Moja rakieta jest zrobiona 

z trzech trójkątów, czterech kółek i jednego 

prostokąta. Zrobiłem ją z kolegą Marcelem. Wojtek Urbaś

Moja rakieta jest kolorowa. Skrzydła ma zielone, 

okna niebieskie, a dziób żółty. Kabina ma kolor 

zielony, a zbiorniki paliwa są czerwone. Filip Stachura

Moja rakieta ma różowy 

czubek i skrzydła. Cała 

rakieta jest biała.
Ksawery Baran



Robiłam rakietę dla pana Grosika. Pomagali mi 

Nikodem i dwóch Szymonów. Nasza rakieta ma trzy 

kolory: niebieski, zielony, biały. Jest zrobiona z papieru 

technicznego.

Z kolegami zrobiliśmy rakietę. Rakieta ma różowy 

czubek, biały środek, niebieskie okna, różowe 

stateczniki i pomarańczowy ogień. Bardzo się 

napracowaliśmy.

Robiliśmy rakiety z 

kolorowego papieru. 

Rakieta wykonana przez 

moją grupę jest duża, 

kolorowa i ma niebieskie, 

okrągłe okna. Skrzydła ma 

czarne. Nasza rakieta na 

pewno poleci wysoko.
Szymon Budzyński

Sara Kowalik

Benedykt Trąbka

Z Miłoszem, Ksawerym i Benedyktem zrobiliśmy 

rakietę dla Grosika. Nasza rakieta ma niebieskie okna 

i pomarańczowe ognie. Cała rakieta jest biało –

różowa. Wojtek Ewert

Materiały zebrała i opracowała 

wychowawczyni kl. II

mgr Grażyna Michalska


